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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perubahannya zaman mendorong masing-masing individu untuk mulai 

memikirkan bagaimana cara untuk menyimpan sejumlah dana yang ada. Setiap 

individu memikirkan masa depan dengan cara yang masing-masing, ada yang 

mempersiapkan masa depan dengan cara mengambil sejumlah asuransi, 

pembelian properti, menabung, membuat deposito, investasi dan lain sebagainya. 

Tanpa melakukan penyimpanan dana, beberapa individu akan merasakan 

kesengsaraan karena pada suatu saat nanti akan dibutuhkan sejumlah dana untuk 

sebuah keperluan besar seperti menyekolahkan anak-anak, memenuhi kebutuhan 

sehari-hari hingga yang membutuhkan dana besar untuk menyembuhkan penyakit. 

Hal-hal tersebut berhubungan dengan bagaimana seorang individu dalam 

membuat rencana keuangan setiap individu tersebut sendiri. Dengan informasi 

dan pengetahuan setiap individu, akan adanya cara masing-masing dalam 

menentukan strategi yang dibutuhkan dalam mengendalikan keuangan mereka. 

Salah satu yang digunakan salam strategi keuangan adalah investasi. 

 Tidak sedikit untuk masyarakat untuk tidak  melakukan kegiatan investasi 

dan menjadi anggapan bahwa investasi sebagai suatu hal yang cukup diutamakan. 

Investasi merupakan sebuah kegiatan menambahkan modal secara langsung 

ataupun tidak langsung dengan asumsi agar masa depanakan mendapatkan profit 

dari hasil penanaman modal. Investasi yang ditujukan oleh investor ada beberapa 

sektor, yaitu pertanian, bahan kimia, kebutuhan keseharian konsumen, perbankan, 

infrastruktur, pertambangan, properti dan layanan perdagangan. Sektor pasar 

Hendy. Analisis Pengaruh Financial Literacy, Personal Information, Herding, Overconfidence dan Risk Perception 
Terhadap Investment Decisions Mutual Fund di Kota Batam. 2019. 
UIB Repository ©2019



  2  

 Universitas Internasional Batam 

modal cenderung menawarkan investasi yang lebih berfokus jangka panjang/long 

term. Aset yang diperdagangkan dalam pasar modal, dapat berupa saham atau 

reksadana korporatdan pemerintah. Risiko dari sektor pasar modal yang 

ditawarkan kepada investor umumnya lebih tinggi ketimbang sektor yang lain, 

namun keuntungan yang akan diperoleh investor juga lebih tinggi daripada sektor 

lain.  

 Sebuah keputusan dalam mengambil investasi tidak terprogram, kompleks, 

tidak pasti, dipengaruhi secara subyektif oleh nilai-nilai dan harapan investor yang 

menentukan strategi investasi dan memiliki dampak signifikan pada kinerja 

jangka panjang dan organisasi secara keseluruhan (Alkaraan, 2016). Behavioral 

finance merupakan teori yang berfokus pada sisi psikologis investor ketika 

melakukan pengambilan keputusan keuangan, investor terkadang membuat 

sebuah keputusan ketika kondisi pasar sedang mengambang dengan penuh akan 

ketidakpastian. Dengan kenyataannya dalam dunia investasi, ketidakpastian 

membuat setiap investor merasa ragu untuk memulai invstasi, maka yang 

dilakukan sebagai pembuka jasa investasi memberikan sebuah opsi dalam dunia 

investasi, yaitu reksadana. Dalam dunia investasi Deb dan Singh (2018) 

mengartikan bahwa reksadana adalah mengumpulkan tabungan investor kecil dan 

berinvestasi di pasar modal dan mengembalikan manfaatnya kepada investor 

karena dipantau oleh manager investasi ahli, maka investor tidak perlu untuk 

memantau pasar, tetapi tidak bebas risiko. Risiko yang dialami reksadana tidak 

sebesar risiko yang dialami individu yang kurang ahli dalam membaca pasar. 

Dengan adanya reksadana dapat memperkecil kemungkinan seorang investor akan 
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terkena dampak kerugian yang besar tergantung dari kesiapan seorang investor 

mengalami risiko tersebut. 

 Teori psikolog mengungkapkan jikalau seseorang akan terdorong oleh 

kebutuhannya dari pengaruh sekitar lingkungan yang dimana individu bertempat 

tinggal. Dari faktor psikologis atau sisi internal investor dapat membentuk 

perilaku dalam melakukan sebuah keputusan investasi. Perilaku keuangan 

seseorang dapat menggunakan model dimana sebagian individu tidak sepenuhnya 

rasional karena preferensi investor maupun kepercayaan. 

 Para penganut ekonomi mempercayakan manusia memiliki kemampuan 

dalam berhitung dengan rasional dan baik untuk menentukan suatu keputusan. 

Keyakinan tersebut sangat berbeda terhadap kejadian yang terjadi dipasar 

investasi. Banyak para investor lebih mempercayakan investasinya kepada 

informasi-informasi yang kurang akurat dan banyak beredar dipasar dari pada 

perhitungan dalam investasi. Informasi-informasi yang beredar dipasar terkadang 

dapat dipercaya dan juga sebaliknya. Disisi perusahaan, informasi yang 

menguntungkan dapat membantu memperbaiki kinerja perusahaan kembali dan 

sebaliknya. 

 Maka diperlukannya pengetahuan seorang investor (financial literacy) 

terhadap informasi-informasi yang diperlukan dalam menentukan sebuah 

keputusan keuangan. Investor yang baik dan benar akan mempertimbangkan 

setiap keputusan investasi. Pada zaman sekarang, masyarakat seringkali 

melakukan kesalahan ketika mengolah informasi dalam psikologisnya pada saat 

membuat suatu keputusan dan cara yang digunakan oleh investor lebih sederhana 
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dalam mengambil suatu keputusan investasi. Suasana emosi yang berlebihan 

dapat membuat hilangnya suatu kendali, kepercayaan diri yang berlebihan atau 

terlalu pesimis. Ilusi yang dihasilkan dari mental manusia mengakibatkan individu 

tersebut mengambil keputusan yang salah. Hal ini karena mental manusia dalam 

sebuah pengambilan keputusan investasi berubah-ubah, maka yang dilakukan 

adalah mencari sebanyak mungkin informasi yang beredar dan bila mempercayai 

informasi tersebut akan membuat seorang investor akan mengikuti (herding) hasil 

dari pencernaan informasi yang diterima dengan kurangnya perhitungan hasil 

kedepannya. 

 Investor yang berpikir rasional dan wajar pada prinsipnya merupakan 

investor yang mengharapkan imbalan yang semaksimal mungkin disertai dengan 

risiko seminim mungkin. Investor yang toleran terhadap suatu risiko berbeda-beda 

(risk perception) dan kepercayaan diri yang berlebihan dapat menjadi suatu 

informasi yang dapat dimanfaatkan oleh investor yang lain karena investor bisa 

memiliki analisis yang akurat berdasarkan pengamatan tersebut. Namun, pada 

kenyataannya hal ini tidak setimpal dari hasil pengamatannya karena bisa juga ada 

pengaruh yang lain seperti pengalaman, kurang pengetahuan, dan keterbatasan 

keahlian seseorang dalam mengolah informasi. 

 Dalam dunia investasi reksadana, memiliki risiko kecil dengan keuntungan 

yang besar sangat diharapkan oleh para investor, tetapi sebagai pengelolah dana, 

manajer investasi harus mengetahui informasi investor, pengetahuan investor 

tentang investasi, kepercayaan diri investor serta risiko yang akan dialami oleh 

investor dengan menanamkan modalnya pada sebuah sekuritas dan dikelola oleh 
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manajer investasi. Seorang manajer investasi harus mengetahui tingkat keinginan 

seorang investor untuk mendapat keuntungan dalam penanaman modal. Semakin 

tinggi risiko yang diterima, maka akan semakin tinggi juga keuntungan yang 

diterima oleh investor. 

 Dalam hubungannya, investasi reksadana merupakan suatu pilihan 

investasi yang juga biasanya dipilih oleh para investor. Reksadana adalah suatu 

alternatif investasi yang dipilih investor pada saat investasi reksadana yang 

tidak selalu diperlukan pemilik usaha untuk terus memantau proses pasar. 

Sehingga membuat investasi ini banyak diminati oleh investor. Oleh karena itu 

reksadana menjadi salah satu alternatif untuk investor yang tidak memiliki 

banyak pengetahuan tentang invetasi tetapi berkeinginan untuk melakukan 

investasi. 

 Maria, (2018) menjelaskan bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan 

investor di Kepulauan Riau sebanyak 0,48 persen dan pada tiga bulan awal 

tahun 2018 jumlah investor meningkat sebanyak 7,03 persen dari jumlah tahun 

2017. Ada sekitar 9.800 investor se-kepri dan dimana 51 persen merupakan 

investor saham, 40 persen merupakan investor reksadana dan 7 persen 

merupakan investor surat negara. Media center juga menjelaskan pada laman 

media center batam bahwa kondisi system keuangan provinsi Kepulauan Riau 

terjaga di tahun 2018. Berdasarkan sektor pasar modal, pertumbuhan terbesar 

yang terjadi di Kepri, yaitu sebanyak 98,88 persen pada investor surat berharga, 

74,71 persen pada investor reksadana dan 46,01 persen pada investor saham 

(Media Center, 2018). Dapat disimpulkan bahwa, investasi reksadana memiliki 
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risiko yang kecil dibandingkan dengan investasi saham, nyatanya masih banyak 

masyarakat yang lebih memilih investasi saham dibandingkan dengan investasi 

reksadana. 

Berdasarkan informasi dan latar bekalang diatas, peneliti memiliki suatu 

keinginan dalam melakukan kegiatan penelitian akan faktor literasi keuangan dan 

psikologi berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi reksadana. Sehingga 

peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Financial 

Literacy, Personal Information, Herding, Overconfidence dan Risk Perception 

terhadap Investment Decisions Mutual Fund di Kota Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Dari hasil paparan di bagian latar belakang, maka permasalahan yang 

dirumuskan adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara financial literacy terhadap 

keputusan investasi reksadana? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara personal information terhadap 

keputusan investasi reksadana? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara herding terhadap keputusan 

investasi reksadana? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara overconfidence terhadap 

keputusan investasi reksadana? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara risk perception terhadap 

keputusan investasi reksadana? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara financial literacy terhadap 

keputusan investasi reksadana 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara personal information 

terhadap keputusan investasi reksadana 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara herding terhadap 

keputusan investasi reksadana 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara overconfidence terhadap 

keputusan investasi reksadana 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara risk perception terhadap 

keputusan investasi reksadana 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada: 

a.  Bagi pelaku investasi reksadana 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tingkah laku investor 

terhadap investasi reksadana sehingga para pelaku kegiatan investasi 

reksadana dapat memberi perhatian lebih pada penanaman modalnya dengan 

keputusan investasi reksadana. 
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b. Bagi akademis 

 Penelitian ini diharapkan memberi tambahan informasi dari hasil penelitian 

 yang dapat digunakan sebagai rujukan dan untuk dikembangkan lebih 

 lanjut. 

c. Bagi lembaga keuangan 

Dengan penelitian ini diharapkan agar lembaga keuangan dapat menambah 

pengetahuan tentang investasi reksadana kepada masyarakat 

mempertimbangkan pengetahuan, risiko dan informasi-informasi yang 

diterima oleh masyarakat. 

d. Bagi manajer investasi 

Penelitian ini diharapkan untuk manajer investasi lebih mengetahui tingkat-

tingkat pengetahuan dan profil risiko setiap calon investor dalam 

mempengaruhi seorang investor untuk melakukan investasi dalam 

reksadana. 

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

 Secara garis besar, pengujian ini dijabarkan atas lima bab dalam sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan topik penelitian, 

permasalahan yang akan dibahas dari penelitian, tujuan dan manfaat 

dari penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan landasan teoritis yang berhubungan dengan topik 

penelitian, pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, model dasar serta perumusan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian yang diterapkan, 

objek penelitian yang ditentukan, definisi operasional variabel yang 

meliputi variabel dependen dan variabel independen, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data yang dilakukan, dan uji 

hipotesis yang meliputi uji F dan uji t. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan analisis penelitian pengolahan data yang 

dikumpulkan melalui alat pengujian statistik dan pembahasaan akan 

hasil analisis tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari analisis penelitian yang telah 

dilaksanakan, dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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